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Motion Mer frukt till fo ket
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Diarienr

Frukt- och bärväxter på offentliga platser som invånarna kan ta del av finns i mårjga
kommuner och är ett positivt och nyttigt inslag i stadsbilden. Det finns goda exempel på
stadsodling för allmänheten i andra städer, till exempel Halmstad, Göteborg och Nacka.
1 Hallandsposten, 170807, lyftes H almstads kommuns satsning fram i ett smakfullt
reportage "Runtom i Halmstad hc r kommunen valt att plantera fruktträd, bärbuskar,
rabarber och kryddor i sina parker eller på andra grönområden. Det många kanske, inte
känner till är att det är fritt fram för allmänheten att plocka alla godsaker. - Vi tycker det
är kul när folk utnyttjar den här möjligheten och tar med sig frukt och bär. Det är ett bra
sätt attfå folk att interagera i miljön, säger landskapsinget jör Patrik Cederleuf
Utmed Sinnenas promenad vid Nissan är utbudet stort. Vid "smak"finns både äppel-,
päron-, plommon- och körsbärsträd samt rabarber, vita vinbär, björnbär och smultron. Vid
"lukt" kan man bland annat hitta oregano, timjan och lavendel. Tanken när växterna
planterades var attfolk skulle plocka berättar Patrik.
- Allt är fritt fram att ta för sig av och att plocka bär och frukt förstör ju inte själva växten.
Men om man ska bryta av till exempel rabarber eller kryddor är vi glada om det görs
varsamt och hänsynsfullt så att man inte skövlar, säger hati "
M:

i Vi

I Falkenberg har ett medborgarför slag har lämnats in om att Falkenbergs kommun ska
ha stadsodling med fruktträd och )ärbuskar som allmänh eten kan vara med och sköta
och skörda, vilket Kommunsstyrelsen där ställde sig bako m.
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För Hyltes invånare skulle offentli ga fruktträd, bärbuskar och kryddväxter kunna bli ett
fint inslag i samhällsbilden som s kulle kunna öka sammanhållningen i samhället. Där det
finns över löd av frukt och bär finns möjlighet för föreningar att anordna saft och
syltträffar Barn och ungdomar skulle kunna plocka sin frdkt på väg till skolan eller ta en
frukt på vägen hem eller till aktiviteter. Ett bidrag till ett hållbart samhälle.
Därför yrkar jag att:
Hylte kommun och dess utförare överväger fruktträd, bärbuskar och kryddväxter
vid nyplantering.
Informationsskyltar som uppmuntrar folk att ta för sig av det ätbara tas fram och
sätts upp vid dessa planteringar.
Information om detta och var man kan hitta olika frukter och bär presenteras på
Hylte kommuns hemsida.
Hylte kommun, 2017-10-18
Anna Roos (c)
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